Mölndal möjligheter att växa av
egen kraft.
Moderaterna i Mölndal
Kommunalt valprogram 2022

Mölndals styrs bäst av
Moderaterna.
Det finns mycket som vi kan vara stolta över i Mölndal. Vi bor och
verkar i en av de mest attraktiva städerna i Västsverige och vi
utvecklas av egen kraft men vi Moderater vill mer, mycket mer!
Vi höjer blicken mot 2040 och vill målmedvetet arbeta för att
förverkliga vår vision för framtida Mölndal.
I vårt Mölndal ska kunskaps- och innovationsandan
frodas i ett företagarvänligt klimat.
Vi ska skapa och utveckla livskvaliteten
för Mölndalsborna i ett nära samarbete
mellan företag, föreningsliv och stadens
verksamheter.
Kreativa människor och familjer ska
lockas till Mölndal av den snabba
utvecklingen inom life science-området.
Här ska finnas ett brett utbud
av bostäder, möjlighet till
god utbildning, rikt kulturliv,
bra omsorg och stor trygghet.
Allt detta skapar tillväxt och
framtidstro i hela staden
och gör att människor i alla
åldrar lever ett gott liv i
Mölndal.
Merjem Maslo
Förstanamn på kommunvalsedeln

Vår vision för
Mölndal 2040
”Mölndal är en världsledande stad
inom life science där det skapas
framtida lösningar för hälsa och
livskvalitet för alla.
I ett nära samarbete med innovativa
företag drar vi fördelar av kunskap
och forskning för att utveckla staden
och skapa nytta för Mölndalsborna”

Vår politik i korthet
Mölndal ska vara en trygg stad för alla Mölndalsbor och en
av de bästa städerna i landet att bo och leva i. Det ska vara
hög kvalitet på den kommunala servicen och vi ska ha den
bästa skolan från förskolan ända upp till gymnasieskolan.
Det ska finnas attraktiva boenden, arbetsplatser och bra
kommersiell service i hela staden och dessutom goda
möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation. Vi ska värna
om våra äldre och arbeta med förebyggande insatser för att
skapa god livskvalitet för alla Mölndalsbor.
Mölndal ska fortsätta växa
Stadskärnan förtätas och ska nu byggas samman med den
nya stadsdelen Forsåker. Stationen i centrala Mölndal ska
byggas ut för snabbtåg och vara ett nav för
pendlingstrafiken. Framkomligheten ska ökas för alla
transportmedel. Bostadsbyggande ska varieras för att skapa
en mer sammanhållen kommun i framtiden.
Nya jobb ska skapas
Vi ska lägga förutsättningar för att 20 000 nya jobb skapas till
år 2040. Med en politik för tillväxt och nya jobb ska
kommunalskatten hållas låg och på sikt sänkas.
Alla ska vara trygga
Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska
med tidiga insatser skapa ökad trygghet. Oavsett ålder ska
alla känna sig trygga i såväl offentliga miljöer som i sina hem.
Samarbetet och arbetsmetoderna ska utvecklas ytterligare
mellan skolan, socialtjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen
och polisen. Mer resurser ska läggas på att förebygga
hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Utbildning är den bästa framtidsinvesteringen
Mölndal ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap.
Det ska vara ordning och reda och tidiga insatser ska ges till
dem som behöver mer hjälp. Samverkan ska stärkas mellan
kommunen, näringslivet, föreningslivet, gymnasie- och
vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för
självförsörjning och framgångsrik integration.
Omsorg och omtanke för alla
Alla i Mölndal ska bemötas med värdighet och respekt och
ges förutsättningar att leva ett bra liv. Omsorgen för äldre och
personer med funktionshinder ska utgå ifrån individuella
behov och önskemål och det förebyggande arbetet är viktigt.
Grön omställning genom innovation och ny teknik
Mölndals gröna omställning ska ledas med elektrifiering,
digitalisering och nya tekniska lösningar, inte med straffskatter
eller förbud. Tillgång till gröna ytor ska finnas med i
stadsplaneringen. Arbetet för giftfria miljöer och främjandet av
en hållbar lokal livsmedelsproduktion ska stärkas vid
upphandlingar.
Kultur, aktiviteter och socialt umgänge
Mölndal ska ha ett brett utbud av kulturella aktiviteter och
möjligheter till kreativt skapande. Ett rikt föreningsliv och goda
möjligheter till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser ger
positiva hälsoeffekter i alla åldrar.
Integration är avgörande
Genom god integration ska vi skapa delaktighet och motverka
utanförskap. Kunskaper i svenska är en nyckel till framgång.
En aktiveringsplikt ska införas som innebär att varje nyanländ
har en individuell etableringsplan med krav på språkutbildning
och jobbfrämjande aktiviteter på heltid.

En stark ekonomi i ett
företagarvänligt Mölndal
Mölndal ska ha en god stabil ekonomi och ett företagarvänligt
näringslivsklimat i toppklass. Med livskraftiga företag skapas
tillväxt som finansierar skola, vård, omsorg och övrig
samhällsservice.
Mölndal ska fortsätta att växa inom många olika sektorer och
vi vill att 20 000 nya jobb ska skapas till år 2040. Med en
politik för tillväxt och nya jobb ska kommunalskatten hållas låg
och på sikt vill vi moderater att kommunalskatten ska sänkas.
Moderaterna vill särskilt kraftsamla för att Mölndal ska bli den
mest attraktiva etableringsorten inom området life science och
health-tech. Vi vill att det skapas ett unikt nav för kreativitet,
innovation och utveckling kring de befintliga verksamheter
som redan finns inom detta område i Mölndal.
För att attrahera personal från hela världen att bo och arbeta i
Mölndal vill vi att en internationell skola etableras i staden.
Vi anser att Mölndal ständigt ska arbeta med företagar- och
bemötandefrågor. Vid kontakt med kommunens olika
företrädare ska den enskilde näringsidkaren, entreprenören
eller investeraren möta ett minimum av byråkrati och krångel
samt känna att han eller hon är viktig för Mölndals Stad.
Mölndal ska vara en attraktiv stad att bo och verka i för alla,
såväl medborgare som näringsidkare.

Moderaterna i Mölndal vill:
Behålla en stabil kommunal ekonomi och verka för att
kommunalskatten hålls låg och på sikt sänks.
Verka för att 20 000 nya jobb skapas i Mölndal under
Moderaternas visionsperiod.
Att kommunens personal som möter medborgare eller
företagare fortlöpande utbildas i företagar- och
bemötandefrågor.
Att skolverksamhet med internationell inriktning etableras i
Mölndal.

En växande stad med
hållbar infrastruktur
I Mölndal ska finnas alternativ och möjligheter att komma in på
bostadsmarknaden. Det är viktigt att kunna bo kvar i ett
område man trivs i. Staden ska aktivt arbeta för att minska
den kommunala byråkratin, förkorta tiderna för bygglov och
framtagande av detaljplaner. De kommunala bolagen ska ha
en mer aktiv roll i stadsutvecklingen.
Mölndals tillväxt och förtätning gör det viktigt att anpassa
infrastrukturen och avlasta trafikintensiva gator och vägar.
Stadsplaneringen ska utgå ifrån att alla transportmedel får
plats. Valfriheten till transportmedel ska möjliggöras samtidigt
som en klimatneutral mobilitet är viktigt. Vi vill därför påskynda
elektrifieringen och utbyggnaden av laddinfrastrukturen i
staden.
Staden växer och har ett ökat behov av parkeringsplatser. Den
nuvarande parkeringspolicyn i staden omöjliggör en utökning
av antalet platser och måste ändras för att ge eldrivna bilar
större plats i trafiken.
Vi vill att Mölndal fortsätter växa. El-kapacitet och
effektmarginal måste säkerställas för fortsatt expansion och
tillväxt. Fjärrvärme ska vara ett naturligt val vid expansion av
central bebyggelse.

Moderaterna i Mölndal vill:
Bygga mer varierade boenden i hela Mölndal, med
tillräckligt antal parkeringsplatser.
Göra det möjligt för hyresgäster i de kommunala
bostadsbolagen att ombilda sina lägenheter till
bostadsrätter.
Tillgängliggöra fler tomter för privat byggnation och
underlätta detaljplaneändringar för ombyggnation.
Bygga ut gång- och cykelbanor samt cykelparkeringar.
Öka samarbetet med Trafikverket för att förbättra
framkomligheten, främst i Lackarebäck och Kvarnbyn.
Påskynda utbyggnaden av publika laddstolpar för elbilar.
Verka för en hållbar energi- och elanvändning.
Säkerställa energitillgången för fortsatt utveckling av
staden och näringslivet.
Att fjärrvärme ska vara det naturliga alternativet vid
nybyggnation och nyetableringar.

En trygg stad för alla
Alla Mölndalsbor ska känna sig trygga, såväl hemma som i
skolan, i omsorgen, på fritiden och ute på gator och torg.
Mölndal ska vara en levande och trygg stad med fler poliser,
trygghetskameror och bättre ljussättning på allmänna platser.
Alla människor ska kunna mötas i en tillitsfull atmosfär.
Snabba åtgärder ska sättas in mot klotter och skadegörelse.
Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas och tidiga insatser
är avgörande. Arbetsmetoderna ska utvecklas och samarbetet
ska förbättras mellan skolan, socialtjänsten, kultur- och
fritidsförvaltningen och polisen.
Alla anställda inom stadens verksamheter som möter
medborgare ska ha goda kunskaper i det svenska språket.
Språktester ska införas.
Ordningsvakter ska ges större möjligheter att arbeta
brottsförebyggande och vi vill verka för att fler trygghets- och
nattvandringar sker i staden.
Arbetet mot välfärdsbrott för att stoppa fusket kring bidrag
och stöd ska utökas.
Mer resurser ska satsas på arbetet med att förebygga våld i
nära relationer och förhindra hedersrelaterat våld. Särskilt stöd
ska också ges till dem som utsätts för dessa typer av våld och
förtryck.
Nolltolerans mot mobbning i förskolor och skolor såväl på
plats som på nätet ska vara en självklarhet. I Mölndal ska inte
den som utsätts för mobbning eller kränkande behandling
vara den som behöver anpassa sig.

Moderaterna i Mölndal vill:
Verka för ökad polisiär närvaro i Mölndal.
Satsa mer på trygghetsbefrämjande åtgärder, såsom
kameror, ljussättning och snabba åtgärder vid
skadegörelse.
Förstärka trygghetsinsatserna med väktarronder och
trygghetsvärdar.
Öka insatser för att förhindra våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld.
Ha fortsatt nolltolerans mot mobbning i förskolor och
skolor både på plats och på nätet.
Motverka alla former av bidragsfusk.

I Mölndal ska alla lyckas i
skolan
Mölndal ska ha en skola i världsklass. Vi moderater prioriterar mer
kunskap i skolan, stärkt ordning och reda och tidiga insatser till dem
som behöver mer hjälp, men även extra utmaningar till särskilt
begåvade elever.
Alla klassrum ska präglas av trygghet, flit och arbetsro. Alla
anställda i skolan ska tala svenska för allas trygghet. Hot och våld
ska aldrig accepteras och mobbare ska byta skola - inte offret.
Ingen i Mölndal ska utsättas för hedersförtryck. All skolpersonal
som möter barn ska utbildas i att upptäcka och bemöta
hedersrelaterat våld och förtryck.
Elever som riskerar att inte nå målen ska tidigt kartläggas och
insatser med lovskola och läxhjälp ska sättas in tidigt.
Högpresterande och särskilt begåvade elever ska erbjudas extra
utmaningar.
I Mölndal ska finnas en blandning av fristående och kommunala
skolor, där alla håller hög och jämn kvalitet. Med ett växande
internationellt näringsliv ska Mölndal erbjuda en internationell skola
med en internationell läroplan. Vi vill anställa fler lektorer i skolan för
att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning i praktiken.
Uppgraderade och nya lokaler för förskolor ska prioriteras för att
möjliggöra färre barn per anställd. Grundsärskolan ska prioriteras
lokalmässigt för att möta verksamhetens behov och för att
samutnyttja kompetens med Frejagymnasiets personal.
Kulturskolan ska fortsätta vara vår stolthet och den ska ha ett brett
utbud. Den ska kännetecknas av både bredd och spets.
Fler gymnasieprogram ska etableras i Mölndal. Vi vill skapa ett
Campus Mölndal där både gymnasieskolan och vuxenutbildningen
breddas och utvecklas till arbetsmarknadens och individens behov.
Lärlings- och yrkeshögskoleutbildningar anpassade efter individens
och arbetsmarknadens behov är nödvändiga. Undervisningen och
utbildningarna i Mölndals skolor ska alltid leda till jobb eller vidare
studier.

Moderaterna i Mölndal vill:
Ha en obligatorisk lovskola och studiestöd, samt läxhjälp
från årskurs ett och genom hela skolgången för dem som
riskerar att inte nå målen.
Att all anställd personal ska tala svenska.
Att alla gymnasieelever ska erbjudas en kurs i
företagande.
Bygga ett Campus Mölndal – nya lokaler till vuxen- och
gymnasieutbildningen.
Anställa lektorer för att stärka kopplingen mellan forskning
och praktisk undervisning.

Omsorg och omtanke om alla
Moderaterna vill att Mölndal ska bedriva en hälsofrämjande
och förebyggande verksamhet, som bidrar till välbefinnande
och ökad självständighet. Vård och omsorg ska ge äldre och
personer med funktionshinder ett bra liv.
Mötesplatser ska finnas för olika behov, åldrar och intressen
där människor kan träffas för social gemenskap och en
mångfald av aktiviteter. Volontärer har också en viktig roll för
att bryta isolering och hjälpa personer till olika aktiviteter.
Satsningar skall göras på mat och måltider. Dessa är viktiga
inte bara för näring utan också som en social gemenskap.
Matkvalitén och matupplevelsen skall förbättras bland annat
genom att maten tillreds lokalt på alla äldreboenden.
I de verksamheter som omfattar äldre och personer med
funktionshinder ska all personal ha goda kunskaper i svenska i
tal och skrift.
Personer med funktionshinder ska erbjudas bostäder, daglig
verksamhet, daglig sysselsättning och korttidsvistelse med
hänsyn till olika gruppers speciella behov.
Mölndals äldreomsorg ska kännetecknas av respekt och ett
gott bemötande. Valfriheten inom hemtjänsten och
äldreboenden ska bevaras och byggas ut genom att fler
äldreboenden etableras.
Fler biståndsbedömda trygghetsboenden ska inrättas för äldre
som inte behöver omvårdnad och tillsyn dygnet om men
besväras av ensamhet. Oavsett boendeform ska de äldre få
bättre möjligheter till social gemenskap.

Moderaterna i Mölndal vill:
Fortsätta utbyggnaden av grupp- och servicebostäder för
personer med funktionshinder.
Skapa fler platser inom daglig verksamhet, samt ett större
utbud av aktiviteter.
Förbättra tillgången till kultur, motion och fysisk aktivitet
på våra äldreboenden.
Säkerställa personalens kompetens för ett respektfullt
bemötande.
Bygga ett nytt äldreboende i Pedagogen Park, samt
etablera ytterligare äldreboenden genom lagen om
valfrihet (LOV).
Utöka antalet platser på biståndsbedömda
trygghetsboenden för att bryta isolering och ensamhet.
Förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen på våra
äldreboenden.
Utveckla rehabilitering och multiprofessionella
”hemgångsteam” för att patienter efter sjukhusvistelse
snabbare skall återfå hälsa och ett mer självständigt liv.

God miljö och ett hållbart
samhälle
Mölndal ska ligga i framkant gällande miljö, klimat och grön
omställning. Moderaterna har införlivat Agenda 2030 i den
politiska målstyrningen i syfte att fortsätta driva reformarbetet
för hållbarhet.
Miljösatsningar ska ske inom områden som staden själv kan
påverka. Vi vill utöka tillgång till gröna ytor och arbeta för
giftfria miljöer. Vi ska verka för att förorenade och miljöfarliga
verksamheter åtgärdas. Vid upphandling av råvaror ska lokal
produktion prioriteras.
Den gröna omställningen ska ske genom innovationer och ny
teknik, inte straffskatter och förbud. Mölndals gröna
omställning ska ledas med elektrifiering, digitalisering och nya
tekniska lösningar. Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas
för att till exempel bättre övervaka och styra vatten och
avlopp, återvinningsstationer och belysning. Moderaterna vill
också införa fler fria WiFi-zoner.
Jordbruksmarken och skogen i staden ska tas om hand och
Moderaterna är positiva till viss försäljning av kommunalägd
skog i syfte att främja skötseln. En inventering av produktiv
åker- och betesmark för framtida livsmedelsförsörjning ska
göras.

Moderaterna i Mölndal vill:
Att grön omställning ska ske genom elektrifiering,
digitalisering och nya tekniska lösningar.
Utöka tillgång till gröna ytor, arbeta för giftfria miljöer
samt verka för att förorenade och miljöfarliga
verksamheter åtgärdas.
Att minst 80 % av livsmedel i stadens verksamheter ska
vara närproducerade.
Underlätta för små lokala och regionala producenter att
vara stadens leverantörer.

Ett rikt Kultur- och fritidsliv
Konst och kultur ska ha goda förutsättningar i Mölndal.
Ett brett deltagande och utövande av kulturella aktiviteter,
kreativt skapande, forskning och utvecklande av innovativa
idéer och metoder ska främjas inom alla politikområden för att
bidra till Mölndals utveckling.
Kulturengagemang för barn och unga ska betraktas ur ett
skapande och livslångt lärande perspektiv. Barn och ungas
delaktighet i kulturlivet är en grundbult i moderat kulturpolitik.
Alla i Mölndal ska ges goda chanser till delaktighet, socialt
umgänge, aktiviteter och rörelse i levets alla skeden.
Avgörande för detta är ett bra samarbete mellan
civilsamhället, föreningar, företag och staden.
Möjligheterna till spontanidrott och till aktiviteter som kan
utföras i närmiljö under trygga former ska underlättas.
Vid etablering av nya bostadsområden ska planeras för ytor
som lämpar sig för spontanidrott och motion.

Moderaterna i Mölndal vill:
Öka barns och ungas tillgång till kultur.
Att Gunnebo Slott och Trädgårdar ska ha långsiktiga
förutsättningar att fortsatt vara det största turistmålet i
Mölndal.
Profilera Forsåkersområdet som en plats för kreativa
näringar och kultur.
Verka för en ny scen eller ett nytt kulturhus för dans, teater
och musik.
Utveckla ett samarbete med GoCo Health Innovation City
för att dra nytta av kunskap och utveckling inom hälsa,
fritid och idrott för alla åldersgrupper.
Fortsätta att utveckla Åby Arenastad som ett fritids- och
idrottscentrum i Mölndal.
Utöka antalet idrotts- och aktivitetshallar i hela Mölndal.
Etablera idrottsinriktade fritidsgårdar med utbildade ledare.

Vägen till god integration är
arbete
Mölndal ska ha en god integration som skapar delaktighet och
motverkar utanförskap. Nyanlända ska komma in i arbete och
bli självförsörjande. Kunskaper i det svenska språket och hur
samhället fungerar är viktigt och därför ska nyanlända utbildas
inte bara i svenska utan också i vilka värderingar och normer
som gäller i Sverige och om kvinnors och barns rättigheter.
Fler nyanlända kvinnor ska genom särskilda insatser snabbare
få sin första anställning. Fortsatt språkutbildning kombinerad
med arbetsplatspraktik efter SFI är en viktig insats.
Bättre samarbete och mer strukturerade samverkansformer
mellan olika aktörer och verksamheter i staden ska införas för
att öka sysselsättningen och få fler i arbete.
Sysselsättnings- och arbetsrelaterade insatser ska utökas till
heltid under etableringstiden.

Att ställa krav är att bry sig om!

Moderaterna i Mölndal vill:
Införa en lokal kursplan för Sverigeintroduktion.
Införa ett trepartslöfte – ”Mölndalslöftet” – mellan
Kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala
näringslivet för praktik och arbetsträning.
Ha individuella etableringsplaner med språkkrav och
jobbfrämjande aktiviteter.
Göra särskilda utbildningsinsatser för nyanlända kvinnor.
Kräva motprestation på heltid för den som läser SFI eller
uppbär försörjningsstöd.
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Våra grundläggande
värderingar
Vi tror på individens egen förmåga.
Det är din egen ansträngning, utifrån dina förutsättningar, som
formar och skapar ditt liv. Oavsett vem du är, vilket kön du
har, vem du älskar, var du kommer ifrån eller hur gammal du
är.
I Mölndal ska du inte begränsas av förväntningar och normer,
här ska du vara fri att vara den du vill.
Men vi vet också att ensam inte alltid är stark och att den
egna kraften inte alltid räcker till. I vårt Mölndal ska stödet
finnas för dig som behöver en extra hand samtidigt som vi
Moderater värnar om varje mölndalsbos egen kraft och
förmåga.
Moderaterna i Mölndal tror på valfrihet!
I vår stad ska alla ha möjligheten att fritt välja barnomsorg,
skola och äldreomsorg med hög kvalitet. Det privata ägandet
och möjligheten att skapa nya verksamheter måste också
värnas.

Din kandidat till
Riksdagen
Ge mig ditt förtroende
Kryssa Johanna Rantsi (M)
i riksdagsvalet
Under snart åtta år har jag undervisat på
Angeredsgymnasiet i nordöstra Göteborg.
Där har jag sett utanförskap, kriminalitet och vad
som inte fungerar i skolan. Samtidigt har jag sett
vad lyckade språkkunskaper, lyckad skolgång och
arbete kan göra för människor. Däremot är jag nog mer
bekant som skolnämndens ordförande i Mölndal där vi
genom en stark majoritet i Mölndal fått ordning på Mölndals
skolor med förstärkt stöd till dem som behöver, en utökad
elevhälsa, särskilda utmaningar till särskilt begåvade elever
och krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Jag söker ditt förtroende för att få ordning på
Sverige genom att prioritera att:
Få ordning i skolan med krav och kunskapsfokus. Mer
undervisningstid, mindre stök och en skola som leder till jobb.
Fler poliser och fler fängelseplatser. Borttagna straffrabatter,
höjda straff och större kapacitet på våra fängelser så att
brottslingar låses in direkt efter dom utan att kunna begå nya
brott. Utvisa utländska medborgare som begår grövre brott. Och
ett starkt försvar med NATO för ökad trygghet.
Införa ett bidragstak. Summan av olika bidrag får aldrig bli
högre än lönen från ett arbete. Det ska löna sig att arbeta.
Producera mer fossilfri el till rimliga priser - mer kärnkraft
istället för smutsig kol och rysk gas.
Minska strandskyddet för ökat boende och mindre byråkrati.

Det är dags att få
ordning på Sverige

Din kandidat till
Regionen
Ge mig ditt förtroende
Kryssa Gustav Josefsson
(M) i regionsvalet

Vi vill förbättra hälso- och sjukvården
med patienten i centrum. Istället för att bygga
runt systemet vill vi att invånarna ska stå i fokus.
Vi tror att valfrihet gör oss alla bättre, och därför
vill vi att våra invånare ska kunna välja och välja
bort sådant man inte är nöjd med.
Kollektivtrafiken vill vi utveckla för att främja tillväxt i vår region.
Därför ska vi fortsätta arbetet med att optimera stopp och
förbättra punktligheten ytterligare. Vi vill också bygga fler
pendelparkeringar och resecentrum i regionen för att knyta ihop
resor med bil, cykel, buss och tåg.
Vi vill se en ny tågförbindelse mellan Göteborg och Borås.
Kapaciteten på Västra stambanan behöver ökas, E20 och riksväg
40 byggas ut till 110-väg längs hela sträckningen och dubbelspår
behövs mellan Köpenhamn, Göteborg och Oslo.
Samtidigt som vi har höga ambitioner för vår region är vi måna om
att inte belasta våra invånare med ytterligare skatter. Vi vill därför
bibehålla den skattesats vi har idag.

Det är dags att få
ordning på Sverige

Bli medlem i Moderaterna

Politik ska drivas lokalt

Ditt engagemang är vår
styrka
Kryssa en moderat
Delta i våra kampanjer
Var med och utveckla Moderaternas lokala politik

moderaterna.se/engagera-dig

